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Meddelelse om Rek. 10/2013 Långsiktiga 
perspektiv på kräftområdet (A 1582/välfärd) 

 
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 
 

at sætte fokus på langsigtede perspektiver og bidrage til 
løsning af problemstillinger på kræftområdet i Norden 
 
at analysere aktuelle problemstillinger af fælles nordisk 
relevans indenfor forebyggelsesområdet: screeningspolitik, 
forebyggelsesinitiativer på tobaks- og på alkoholområdet 
 
at udarbejde analyser til beskrivelse af aktuelle og fremtidige 
samfundsmæssige omkostninger forbundet med kræft 
 

 
Nordiska ministerrådets meddelande 
 
Strategin för nordiskt samarbete på social- och hälso-området har fyra 
fokusområden. Ett av områden har som rubrik ”Höja kvalitet och säkerhet 
inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst”. Nordiska ministerrådet här 
prioriterar bl.a. följande samarbetsteman under detta fokusområde: 

- Kliniska multicenterstudier 
- Högt specialiserad behandling inom hälso- och sjukvård 

 
Kräftsjukdomar ingår som en del av både kliniska multicenterstudier och 
högspecialiserade behandlingar, men Nordiska ministerrådet har inte 
prioriterar dessa diagnoser och deras behandling som ett separat 
samarbetsområde. 
 
De nordiska social- och hälsoministrarna i Nordiska ministerrådet beslutade 
ett mandat (8 augusti 2013) för en oberoende rapport om hur det nordiska 
hälsosamarbetet kan utvecklas och stärkas under de närmaste fem till tio 
åren. Uppdraget gavs till Bo Könberg, tidigare svensk minister, 
riksdagsledamot och landshövding och är en del av programmet Hållbar 
nordisk välfärd. Rapporten förväntas ha en koncis form med ett antal 
konkreta förslag - i Stoltenberg rapportens anda från 2009.  Bo Könberg har 
diskuterat olika idéer med de nordiska ministrarna under hösten 2013 och 
våren 2014. Därutöver har han haft informella samtal med bl.a. 
parlamentariker, myndigheter, institutioner och organisationer. 
 
Könbergs rapport om ett förstärkt hälsosamarbete i Norden kommer att 
presenteras på ministermötet i Reykjavik den 11-12 juni i år. Den kan 
komma att innehålla förslag som berör teman, som tas upp i 
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rekommendationen. Därför anser Nordiska ministerrådet att det finns skäl att 
invänta rapporten. 
 
Mot den bakgrunden föreslår ministerrådet att rapporten sänds till Nordiska 
rådet, med ministrarnas eventuella uttalanden och beslut från ministermötet.  
 
Först därefter anser ministerrådet att rekommendationen kan avskrivas. 


